
         

         

    
 

 

KOLONIE LETNIE WE WŁADYSŁAWOWIE 

 

 

 

 

Tradycyjnie już, jak co roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

działająca przy Urzędzie Gminy w Wawrzeńczycach przy wsparciu finansowym 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 

zorganizowała dla dzieci i młodzieży z terenu gminy kolonie profilaktyczne połączone z 

podniesieniem wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska. 

 W 2014 roku dzieci wypoczywały w pięknej nadmorskiej miejscowości Władysławowo. 

 

Koloniści zostali zakwaterowani w ośrodku wypoczynkowym ,,Natalia” – 

Władysławowo, ul. F. Ceynowy 30, 84-120 Władysławowo. Warunki mieszkaniowe były  

bardzo dobre. Budynek spełniał wymagania wynikające z przepisów przeciwpożarowych,  

BHP oraz wszelkie wymagania sanitarne. 

 

 Podczas pobytu na koloniach letnich we Władysławowie dzieci miały odpowiednie 

warunki do aktywnego wypoczynku i rekreacji poprzez piesze wycieczki  po najbliższej 

okolicy oraz aktywny udział w grach sportowych na terenie ośrodka. 

 Głównym adresatem oferty edukacyjnej kolonii byli uczniowie szkół podstawowych i 

gimnazjów na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Z wyjazdu kolonijnego w dniach 

2014.08.17 do 2014.08.26 w miejscowości Władysławowo skorzystało 20 dzieci z terenu 

gminy. Odbiorcami kolonii były dzieci i młodzież z rodzin ubogich, których rodziców nie stać 

na sfinansowanie tradycyjnych kolonii. Oprócz oczywistych korzyści zdrowotnych 

wynikających z spędzenia czasu w czystym ekologicznie terenie (okolica Krakowa poprzez 

ukształtowanie terenu jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych przez smog regionów w 

Polsce). 

 

Zorganizowano następujące wycieczki: 

 

- Wycieczka do Trójmiasta:  

- Gdynia: Oceanarium, „Dar Pomorza”, basen jachtowy,  

- Gdańsk – Oliwa: Katedra, Park Oliwski, Palmiarnia, 

- Westerplatte, 

- Gdańsk: Stare Miasto, Kościół Mariacki, Długi Targ, Fontanna Neptuna. 

-  wycieczka na Hel: fokarium, port i do Juraty: promenada, molo 

-wycieczka na Rozewie: latarnia morska, muzeum latarnictwa, maszynownia,  

wędzarnia, wybrzeże klifowe  

- spacer brzegiem morza z Rozewia do Jastrzębiej Góry  



- wycieczka do Oceanparku we Władysławowie: ścieżka edukacyjna z przewodnikiem, 

akwarium, domek z drewnianymi rybami, plac zabaw 

-wycieczka po Władysławowie Cetniewie: Aleja Gwiazd Sportu, Ośrodek Przygotowań 

Olimpijskich, zwiedzanie „Domku do góry nogami” 

- wycieczka do Pucka: Fara Pucka, rynek, molo, Pomnik gen. J. Hallera 

 

Uczestnicy nabyli i poszerzyli wiedzę z zakresu ekologii i ochrony środowiska. „Eko-

koloniści” odbyli liczne wycieczki, obcowali z pięknym, czystym nadmorskim krajobrazem, 

mogli oddychać świeżym nie zanieczyszczonym powietrzem, co jest kwestią ogromnie ważną 

dla funkcjonowania młodych organizmów.  

 

Celem głównym kolonii było połączenie wypoczynku, zabawy i rekreacji z edukacją 

ekologiczną w luźnej formie. Czas pobytu wypełniony był szeregiem zajęć, które pozwoliły 

lepiej poznać teren pod względem przyrodniczym, zapoznać się z głównymi zagrożeniami 

obszaru NPK oraz poszerzyć wiedzę ogólnoprzyrodniczą połączoną z zasadami ochrony 

środowiska. 

 

Zajęcia ekologiczne odbywały się głównie w terenie. Uczestnicy biorący udział w zajęciach 

pogłębiając swoją wiedzę ekologiczną, zapoznali się z walorami przyrodniczo - kulturowymi 

NPK. Posiedli również umiejętności praktyczne takie jak: rozpoznawanie ptaków, orientacja 

w terenie, rozpoznawanie fauny i flory. 

 

Bardzo cennym efektem ekologicznym kolonii było zwiększenie wiedzy ekologicznej 

odbiorców programów. Nabyta przez dzieci wiedza uwrażliwiła je nie tylko na piękno 

przyrody, ale także na zagrożenia, które niesie ze sobą galopujący rozwój cywilizacji.  

 

Przekonała o potrzebie tworzenia rezerwatów, parków krajobrazowych, parków narodowych, 

ochronie gatunkowej roślin i zwierząt; wskazała dzieciom pozytywne i negatywne aspekty 

ingerencji człowieka w środowisko naturalne. 
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